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Tisztelt Közgyűlés!
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza a
településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia elkészítésének,
véleményeztetésének és elfogadásának szabályait.
A Korm. rendelet alapján a települési önkormányzatnak településfejlesztési koncepciót és integrált
településfejlesztési stratégiát kell készítenie, majd ezt követően meg kell alkotnia a 2014-2020.
tervezési időszakra vonatkozó Integrált Területi Programot (a továbbiakban: ITP) melyet szintén az
Önkormányzat Közgyűlése fogad el.
A Koncepciót és az ITS-t a közgyűlés 202/2014. (IX. 25.) határozatával elfogadta.
Az ITP figyelemmel a 2014-2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Rendelet) foglaltakra, a Területfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei jogú városokra vonatkozó 6.
prioritása keretében támogatható fejlesztések felhasználására fókuszál.
Ennek során kiemelten kell kezelni a Debrecen számára a TOP forrásokból allokált 43,32 milliárd forint
támogatási összeg intézkedések szerinti felosztását és a kötelezően előírt, vállalandó eredmény indikátorok
kérdéskörét. Az intézkedések közötti – forrásmegosztást jelentő – átjárhatóság korlátozott, az ESZA típusú
források vonatkozásában kötött.
Fentiek betartásával készült el a határozati javaslat mellékletét képező ITP munkaverziója, melyet
véleményezésre és jóváhagyásra be kell nyújtani a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, majd ennek
véleményezése után a végleges változatot a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottsághoz (NFK) elfogadásra.
Ennek várható határideje 2015. június hónap.
A Rendelet szerint az NFK az alábbi tartalmi elemeket hagyja jóvá:
- az elfogadott ITP megnevezését
- az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezését
- az ITP teljes 7 éves forráskeretét
- az az ITP-ben megtett indikátorvállalásokat
- az intézkedés, valamint tematikus célkitűzés szerinti forrásallokációt
Az ITP elkészítését megelőzően, a Rendelet 57. § (1) szerint, meg kellett fogalmazni az ún. Területi
Kiválasztási Kritérium Rendszer elemeit. Ezt a Közgyűlés 29/2015. (II. 26.) határozatával fogadta el.
Az ITP elfogadását követően nyílnak meg a támogatási konstrukciók az egyes projektek támogatási
kérelmeinek benyújtásához.
Az ITP végleges verziójának elfogadása szintén a Közgyűlés feladata lesz.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 272/2014. (IX.25.) Korm. rendelet alapján, figyelemmel a
314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltakra
1./ elfogadja a „Debrecen Integrált Területi Programja 2014-2020” munkaverzióját a melléklet
szerint.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban szereplő munkaverzió végleges változatát a
véleményeztetési eljárást követően, ismételten terjessze elfogadásra a Közgyűlés elé.
Határidő: a Közgyűlés 2015. júniusában tartandó rendes ülése
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2015. április 23.

Dr. Papp László
polgármester

